
  
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 07,08,09,10,11/05/2018 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleĢime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüĢülmesi. 

 

4. Ġl Genel Meclis BaĢkanı Abdullah MürĢit GÜREL 26.04.2018 tarihinde istifa ettiğinden, 

kalan süreyi tamamlamak üzere Ġl Genel Meclis BaĢkanı seçilmesi. 

 

5. Merkez Ġl Genel Meclis Üyesi Abdullah MürĢit GÜREL 26.04.2018 tarihinde istifa 

ettiğinden, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine gelen Fuat YURT’un komisyonlara 

seçilmesi. 

 

6. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali GÜRSOY ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Giresun Ġli Piraziz Ġlçesi sınırlarında bulunan tüm köylerin yerleĢik alan 

çalıĢmaları sonrası yapılan yeni yolların yerleĢik alan haritalarına iĢlenip iĢlenmediği ile 

ilgili imar çalıĢmasının yapılıp yapılmadığının araĢtırılması ile ilgili Yol ağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

7. Ġl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAġ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis baĢkanlığına verilen önergede; KeĢap Ġlçesi Demirci Köyü Yağlıkuz 

mahallesi yolunun yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

 

8. Ġl Genel Meclis Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis baĢkanlığına verilen önergede; ġıh obası, Turnuova, Veysel obası, Karga 

deresi, Karamehmet, Çoban bağırtan Eğribel yol güzergâhının yolağına alınması ile ilgili 

Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

9. Ġl Genel Meclis Üyesi Fatma YAZICI ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlçemiz Güneyköyü ġebli-Celebi mahallelerini 

birbirine bağlayan 500 mt. Yolun Ġl Özel Ġdaresi yolağına alınması ile ilgili Yolağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

10. Ġlimiz Merkez Kapu Mahallesinde, tapu sicilinin 426 ada 9 parsel numarasında kayıtlı 

144,29 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın üzerine Çınarlar Camiine ait Ģadırvan ve 

tuvalet yapılması için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına (Giresun Ġl Müftülüğü) adına 25 

yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

 

11. Ġlimiz Merkez Barça Köyünde, tapu sicilinin 187 ada 1 parsel nolu taĢınmaz üzerinde 

bulunan, taĢımalı eğitimden dolayı kapanan ilköğretim okulunun kiralanması ile ilgili 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

12. Ġlimiz Dereli Ġlçesi Yüce köyü sınırları içerisinde inĢa edilecek olan KARACA HES ve 

REGÜLATÖRÜ cebri boru güzergahında 5 ayrı noktada toplam 253,38 mt.lik kısımda 

cebri borunun idaremiz yapım ve bakım ağında bulunan Kümbet grup yoluna isabet ettiği 

belirtilerek bu kısım için irtifak hakkı verilmesi ve bedelinin belirlenmesi ile ilgili Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

./.. 
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13. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimizin Yağlıdere Ġlçesinde evde yatan hastaların yerinde ziyaret 

edilerek, ayrıca ilçede Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden ne kadar ailenin 

yardımdan yararlandığının araĢtırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

14. Ġl Genel Meclis Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; KentleĢmenin toplum sağlığına etkileri nelerdir? AraĢtırılması ile ilgili Strateji 

Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

15. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali PEHLĠVAN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Görele Ġlçesinde bulunan Mehmet Gürel Ġlkokulunun lavabolarından ve 

WC’lerden atık suların öğrencilerin yemek salonuna akıntı yaptığı ve 13 ġubat Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinin çatısından akıntı yaparak sınıflara indiği hususlarının 

araĢtırılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

 

16. Ġl Genel Meclis Üyesi Arslan NĠZAMOĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; CumhurbaĢkanımızın ve eĢinin baĢlatmıĢ olduğu okuma-yazma 

seferberliğiyle ilgili Ġl ve Ġlçelerimizde ne kadar bay ve bayanın kurslarımıza katıldıkları, 

misafir ülke vatandaĢlarının Türkçe öğrenimleriyle ilgili bu kurslarda eğitim alıp 

almadığının araĢtırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

 

17. Ġl Genel Meclis Üyesi Halil AYDIN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Giresun Merkez Çırakderesi mevkiinde üst geçit altı hem araçlar hem de 

yayalar için çok tehlike arz ettiğinden, trafik lambası takılması ile ilgili Ar-Ge Tarife 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

18. Ġl Genel Meclis Üyesi Burhan BĠLGE ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimiz genelinde  faaliyet  gösteren  maden,  kum-çakıl  ocaklarından  2017  yılı  

içinde ne kadar ruhsat harcı tahakkuk ettirildiği ve yapılan tahsilatların ne kadar 

olduğunun araĢtırılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

 

19. Ġl Genel Meclis Üyesi Mustafa GELDĠ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġnsanların sağlığı açısından Ģehir planları yapılırken nelere dikkat edilir, doğru 

planlama neler kazandırır, yanlıĢ planlama neler kaybettirir araĢtırılması ile ilgili Çevre 

Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

20. Ġl Genel Meclis Üyesi Muhittin OĞUZTÜRK ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimizdeki dere havzalarında her türlü kirliliğin varlığı gözlenmektedir. 

Bu kirliliğin nedenlerinin araĢtırılması ve nasıl tedbirler alınması ile ilgili ĠçiĢleri ÇeĢitli 

ĠĢler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

21. Ġlimiz Görele Ġlçesine bağlı Ġnanca Köyünün Kayakuzu bağlısının ana köyden ayrılarak 

"KALEKÖY" adıyla bağımsız bir köy olma talebi ile ilgili ĠçiĢleri ve ÇeĢitli ĠĢler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

22. Ġl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAġ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Ġl koordinatörlüğünün 

Ġlimiz genelinde desteklediği sektörler nelerdir. Desteklenen sektörlere baĢvuru sayısı, 

proje destek miktarları, proje çağrı dönemleri ve desteklere baĢvuru Ģartlarının 

araĢtırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca, Sanayi Ticaret Komisyonunca ve 

Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

./.. 
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23. Ġl Genel Meclis Üyesi Kahir TALIÇ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Dereli Ġlçesi TaĢlıca köyü karayolları yolunda 

meydana gelen heyelanın incelenmesi ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

24. Ġlimiz Eynesil Ġlçesi Çorapçılar köyünde, tapu sicilinin 152 ada 2 parsel nolu taĢınmaz 

üzerinde bulunan, Çorapçılar Köyü eski ilköğretim okulu binası lojmanı ve bahçesini 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde geri verilmesi Ģartıyla kiraya 

verilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

25. Giresun Ġli KeĢap Ġlçesi BayramĢah Köyü adına ekte gönderilen Memba Tahsis ve Tevzi 

komisyon Kararları dahilinde Memba Tahsis Kararları alınabilmesi hususunun 

görüĢülmesi. 

 

26. 2018 Mali yılında Ġl Özel Ġdaresi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen % 20 lik 

paydan olan Temel Eğitim Okulları Onarım ödeneğinden 15 Ġlçe Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerine aktarılması hususunun görüĢülmesi. 

 

27.  Ġdaremiz tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılacak olan, Gemiler Çekeği 

Mahallesi Üç Kayalar mevkii Balıkçı Barınağı yanı sahil kenarında dolgu alanında 

bulunan Giresun Ġl Özel Ġdaresi Botanik Bahçesinin güvenliği ve korunması için beĢ (5) 

adet silahsız özel güvenlik görevlisi personelinin hizmet satın alma yolu ile alınması ve 

çalıĢtırılması hususunun görüĢülmesi. 

 

28. Ġdaremiz teknik hizmet sınıfında boĢ bulunan 1. Derece 1 adet Mühendisin kadro 

karĢılığında 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı sözleĢmeli 

personel olarak çalıĢtırılması ve ödenecek net ücretin ise 2018 yılı için Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirlemiĢ olduğu sözleĢmeli personel 

ücretlerinden, Mühendis unvanlı kadrolar için öngörülen alt limit ücreti karĢılığında 

çalıĢtırılması hususunun görüĢülmesi. 

 

29. Ġlimiz Alucra Ġlçesi SubaĢı Köyü, YerleĢik Alan tespit iĢleminin yapılması hususunun 

görüĢülmesi. 

 

30. Dilek ve Temenniler. 

 

31. Gelecek birleĢimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

         

                                                                                                         Hamit KARAOĞLANOĞLU 

                                                                                                         Ġl Genel Meclisi 1.BĢk.V. 

 

 


